
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Curlingklubben Vänersborg 
 
 
Tid:  Torsdagen den 23 september 2021, kl. 18.30 
 
Plats:  SISU:s lokaler i Vänersborg 
 
Närvarande:Mikael Björsell, ordförande 

Lisa Tholén 
 Lars Carlsson, sekreterare 
 
 
 

§1   Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet. 
 
§2  Dagordning 
Dagordningen för dagens möte fastställdes. Några övriga frågor identifierades, se § 8 
nedan. 
 

§3  Föregående möte 
Genomgång av protokollet från styrelsemötet den 29 augusti 2021. Lades till handlingarna. 
 
§4  Ekonomin 

Föreningen har ca 639 tkr i likvida medel. Resultatet för innevarande verksamhetsår är i 
nuläget ett överskott på ca 21 tkr. Av detta belopp  utgörs ca 18 tkr av bidrag. Styrelsen 
konstaterade att ytterligare information behövs om spelavgifterna för innevarande säsong. 
De som betalt spelavgift för förra säsongen får tillgodoräkna sig den betalningen när årets 
medlemsavgift och spelavgift ska betalas. Alla aktiva medlemmar, och övriga som vill vara 
medlemmar, ska dock betala medlemsavgift för säsongen 2021/22. 
 
§5  Pandemin 
Restriktionerna försvinner den 29 september 2021 och Riksidrottsförbundet har meddelat 
att tränings- och tävlingsverksamhet kan återupptas utan begränsningar. Föreningen ska 
tillhandahålla handsprit och handskar vid våra speltillfällen. 
 
Ytterligare bidragsmöjligheter finns till följd av pandemin. Jan administrerar ansökan och 
Lisa tittar på behövliga verksamhetsbeskrivningar som underlag för ansökan. 
 
  



§6  Rapporter från ansvarsområden 
Hall 
En redogörelse från styrelsen om läget i hallfrågan gavs på årsmötet. Innehållet i 
redogörelsen och styrelsens slutsatser framgår av protokollet från årsmötet den 26 augusti 
2021 som finns på föreningens hemsida. 
 
Democurling 
Lars-Erik har kommit överens med två demogrupper om vardera 15-16 personer. Den första 
kommer torsdagen den 14 oktober. Vi avvaktar med att vidtala instruktörer tills vi ser vilka 
som kommer att närvara den da’n av våra medlemmar. Se ”Ledargrupp för torsdagar och 
lördagar” längre ner under denna paragraf. 
 
Seniorverksamheten 
Seniorerna startar sin verksamhet för säsongen måndagen den 27 september. En justering av 
istiden på måndagar kan bli aktuell. 
 
Inköp 
Beställningar av kvastar, skor, sulor m.m. kan ske till Fredrik Ottosson. 
 
Lars-Erik och Lars informerar om möjligheten att köpa material i samband med att 
information sker om Söndagsligan. 
 
Söndagsligan 
Lars presenterade det förslag till upplägg för Söndagsligan som Lars-Erik och Lars satt 
samman. Det innehåller  

- Laguppställningar för de 12 lagen inklusive kontaktuppgifter,  
- speldagar,  
- spelordning enligt den lottning som skett,  
- information till deltagarna och  
- lite praktiska frågor som rör ligan.  

Information om dessa saker läggs ut på föreningens hemsida. Ett informationsmöte kommer 
att hållas för representanter för lagen i Söndasgsdligan den 3 oktober.  
 
Några förutsättningar och förslag som rör spelet i Söndagsligan: 

- Varje lag får ansvar för att plocka fram material m.m. vid ett speltillfälle under 
Söndagsligan, 

- Det blir fem träningstillfällen före starten av Söndagsligan, 
- Det blir tillåtet att låna in spelare till ett lag om det är nödvändigt för att en match 

ska kunna genomföras, 
- Varje spelare har möjligheten att som uppvärmning lägga två stenar inför varje 

match, 
- Modell för resultatåtergivning och 
- Hängmatcher ska spelas inom 14 dagar. 

Styrelsen beslutade att Söndagsligan genomförs enligt det förslag som tagits fram. 
 
Hemsidan och information till medlemmarna 
Lisa lägger ut information på föreningens hemsida.  
 
Resultaten i Söndagsligan läggs in i en fil som uppdateras varje vecka och som Lisa sedan 
lägger ut på hemsidan. 
 
Ett anslag om möjligheten att köpa curlingartiklar ska läggas ut på hemsidan. 



 
Den nuvarande hemsidan försvinner i och med att de standardiserade hemsidorna från 
IdrottOnline tas bort. Vi avvaktar med beslut om hur vi ska lösa förlusten av vår nuvarande 
hemsida tills Riksidrottsförbundet och/eller curlingförbundet meddelar om vi erbjuds någon 
alternativ hemsida, och hur den i så fall ser ut. 
 
Ledargrupp för torsdagar och lördagar 
Mikael håller på och inventerar vilka som kan vara medansvariga för vårt spel på torsdagar 
och/eller lördagar. När alla som fått frågor om detta svarat Mikael gör han en 
sammanställning över vilka personer som ansvarar på respektive speltillfälle, alla torsdagar 
och lördagar fram till årsskiftet. 
 
Vi behöver utveckla en modell där träningsidéer överförs mellan medlemmarna i torsdags-
/lördagsgruppen. Den som delger idéerna behöver inte nödvändigtvis vara på plats själv 
utan överför idéerna till någon annan i gruppen som ska leda det aktuella ispasset. 
 
Prova-på-tillfällen. 
Styrelsen har tidigare beslutat att prova-på-tillfällen ska marknadsföras och genomföras den 
7 och 9 oktober. Lisa ordnar marknadsföring på Facebook. Någon form av 
skyltning/vägvisning ska ske vid dessa tillfällen så besökarna hittar från huvudentrén på 
Arenan till vår ingång. Fattades beslut om att föreningen står för kostnaden för nämnda 
marknadsföring. 
 
§7  Ungdomssatsning 

Lisa presenterade ett förslag till marknadsföring av föreningen och curlingsporten i 
skolorna. Hon har gjort en affisch som vi låter trycka upp i behövligt antal, 50 eller 100 
exemplar, som sätts upp i kommunens skolor. Den istid som i första hand marknadsförs till 
ungdomarna är torsdagstiden. 
 
Styrelsen beslutade att bekosta tryckning av affischerna. 
 
§8  Övriga frågor 

Lokalhyra 
Beslutades att föreningen hyr en lokal i Arenan söndagen den 3 oktober 2021 för det möte 
Lars-Erik och Lars ska ha med representanter för lagen i Söndagsligan. 
 
Taggar till Arenan 
Inventering ska ske vilka i torsdags-/lördagsgruppen som saknar tagg till ytterdörren 
respektive nyckel till förrådet i Arenan. Dessutom ska vi inventera vilka lag i Söndagsligan 
som helt saknar tagg respektive nyckel. 
 
Snickerier 
En temperaturmätning har skett i vårt förråd och det ställe ute vid isen där föreningen 
erbjudits att bygga hyllor för förvaring av stenar. Mätningen visade inte på någon fördel att 
förvara stenarna där vi erbjudits bygga hyllor. Styrelsen beslutade därför att bordlägga 
frågan tills det blir kallare ute. Då kan ny temperaturmätning ske. 
 
  



Ljusfestivalen 
Föreningen har erbjudits att delta i kringarbetet m.m. vid ljusfestivalen i Vänersborg i slutet 
av oktober. Styrelsen diskuterade tänkbara aktiviteter, marknadsföringsvärde, vilka 
arbetsuppgifter som skulle kunna vara aktuella för föreningen m.m. Beslutades att vi 
avböjer erbjudandet och att någon/några i styrelsen behöver besöka festivalen. Då har vi 
bättre kunskap om vi får frågan kommande år. 
 
Möte med föreningskonsulent 
Kommunen har anställt en föreningskonsulent som bl.a. ska upprätthålla kontakterna med 
kommunens föreningar. Han heter Magnus Olsson och har kontaktat föreningen för ett 
besök i samband med en av våra istider, detta för att få kunskap om vår verksamhet. 
Mötestidpunkt ska bestämmas, vi ser gärna att mötet sker den 21 oktober eller senare. 
 
Föreningens mail 
Lisa bevakar föreningens mail. 
 
§9  Nästa möte 

Nästa möte blir tisdagen den 26 oktober kl. 18.30 i SISU:s lokaler i Vänersborg. 
 
§10  Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet   
 
 
 
Lars Carlsson   


